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1. Nabożeństwo różańcowe  dziś  o godz. 1815. 

2. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w poniedziałek. Procesja żałobna 

połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwśza zbiorowa Msza św.  

gregoriańska za zmarłych. 

3. Dzień Zaduszny, 2 liśtopada, przypada we wtorek. Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za 

zmarłych. Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, z e śtan łaśki uś więcającej, 

udział we Mśzy ś w., a zwłaśzcza przyjęcie Komunii ś w. śą warunkiem śkutecznoś ci 

naśzych modlitw w intencji zmarłych i umoz liwiają uzyśkanie odpuśtu. Warunki 

odpuśtu: nawiedzenie 1 liśtopada ś wiątyni i odmo wienie modlitwy Ojcze nasz i 

Wierzę w Boga, a od Zaduśzek do 8 liśtopada włącznie nawiedzenie cmentarza i 

modlitwa za zmarłych. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   

śpotkanie koordynatoro w. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 



7. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św., klasy III ze Szkoły 

Podstawowej nr 225 oraz dzieci z klas III mieszkające na terenie naszej 

parafii, a uczęszczające do szkół poza parafią, zapraśzamy wraz z Rodzicami na 

Mśzę ś w. inicjacyjną w przyśzłą niedzielę o godz. 1400. Po Mśzy ś w. śpotkanie w 

koś ciele. 

8. W związku z ogłoszonym Rokiem Świętego Józefa i ustanowieniem naszego 

sanktuarium jubileuszowym kościołem stacyjnym, Msze św. w każdy wtorek 

o godz. 1900, połączone z Nowenną do św. Józefa, odprawiane są w intencjach 

zbiorowych. 

9. W ramach promocji naszego sanktuarium rozprowadzamy po Mszach św. 

kalendarze na rok 2022 z wizerunkami obrazów przedstawiających życie św. 

Józefa, które niebawem zawisną w prezbiterium. Dodatkowo moz na nabyc  

Antologię tekśto w i modlitewnik „Idz cie do Jo zefa”, monografię o Eucharyśtii oraz 

oprawioną reprodukcję obrazu Michała Willmanna „S w. Jo zef z Dzieciątkiem”, 

kto ry znajduje śię w kaplicy adoracyjnej. Włączmy śię w miarę moz liwoś ci w tę 

akcję promującą naśzą ś wiątynię i parafię, chociaz by przez śprezentowanie 

nabytych kalendarzy, kśiąz ek i obrazko w śwoim bliśkim i znajomym. 

10. Wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II i bł. Kard. Stefanowi 

Wyszyńskiemu moz emy obejrzec  w lewej nawie naśzego śanktuarium. 

11. Dziękujemy osobom, które ufundowały LITERĘ w napisie na frontonie 

kościoła „SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA” i tym, którzy na ten cel złożyli 

ofiarę. 

12. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

13. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

14. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmowane śą w zakryśtii i kancelarii parafialnej, a dziś  takz e przy 

wyjś ciu z koś cioła. Przy wyjś ciu z koś cioła moz na zabrac  przygotowane karty, na 

kto rych wpiśzemy imiona zmarłych, kto rych chcemy polecic  modlitwie 

wypominkowej. 

15. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

 

 


